
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
----------------------------------- 

 เพ่ือให้การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน-
ทุ่งสงวิทยาเป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้ก าหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ข้อ ๑.  แผนการรับนักเรียน 

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ม.๑) รับจ านวน  ๓๒๐ คน 
- ห้องเรียนทั่วไป        จ านวน   ๒๑๐  คน   
- ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน    ๓๕ คน 
- ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ    จ านวน    ๓๕ คน   
- ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ   จ านวน    ๔๐ คน   

๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ม.๔) รับจ านวน  ๑๖๐ คน 
๒.๑ นักเรียนโรงเรียนเดิม (ม.๓)      จ านวน   ๑๒๘  คน 
๒.๒ นักเรียนประเภททั่วไป       จ านวน     ๓๒  คน 

ข้อ ๒. การด าเนินการรับนักเรียน 
 สมัคร ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  อาคาร ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อนักเรียน 
วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tswittaya.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร ๑ 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๓.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนทั่วไป 

-  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
-  ไม่จ ากัดเพศ อายุ สถานภาพโสด 

๓.๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 -  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
 -  ไม่จ ากัดเพศ อายุ สถานภาพโสด 
 -  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ๓.๐๐ ขึ้นไป ผลการเรียน 
  เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ๓.๐๐ ขึ้นไป 



 

 
 
 

๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ 
 - ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
 -  ไม่จ ากัดเพศ อายุ สถานภาพโสด 

 - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

 ๓.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษศิลปะ 
 - ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
 - ไม่จ ากัดเพศ  อายุ  สถานภาพโสด 
 - มีทักษะด้านทัศนศิลป์  นาฏศิลป์  ดนตรีไทย  และดนตรีสากล อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 - มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  สามารถฝึกซ้อมทักษะตามตารางของโรงเรียนได้ 
 -  เกียรติบัตรด้านศิลปะ (ถ้ามี) 

 ๓.๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 - ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
 - ไม่จ ากัดเพศ อายุ สถานภาพโสด 

 หมายเหตุ 
 นักเรียนม.๔ที่สมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต จะต้องมีเกรดคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขี้นไป  
ข้อ ๔.  เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก 
 ๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนทั่วไป 
  - มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑ 

๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 -  พิจารณาจาก GPA คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์และเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ๔.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ 
 - พิจารณาจาก GPA คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษและเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 -  ได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต ระดับโรงเรียน จะได้รับการพิจารณา 
  ตามศักยภาพ 

 ๔.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษศิลปะ 
 - ได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต ระดับโรงเรียน จะได้รับการพิจารณา 
  ตามศักยภาพ 
 

 ๔.๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 - มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อง ๓.๑ 

 - แผนการเรียนวิทย์-คณิต พิจารณาตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อ ๕.  การประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 ม.๑ วันที่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ม.๔ วันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๖. การรายงานตัวและการมอบตัว 
นักเรียนชั้น ม.๑ 

- วันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
นักเรียนชั้น ม.๔ 

- วันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มอบตัว ให้น ามามอบไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
๑. ส าเนาเอกสารผลการเรียนที่แสดงว่าจบการศึกษาชั้น ป.๖ หรือ ม. ๓พร้อมฉบับจริง 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
๓. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
๔. เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน ๑,๒๕๐ บาท 
๕. ใบรับรองผลกรุ๊ปเลือด 

 
ข้อ ๗.  มาตรการดูแลความปลอดภัยจากโรค Covid-๑๙ 

๗.๑  นักเรียนที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
๗.๒  โรงเรียนมีจุดคัดกรอง โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเพ่ือแยกกลุ่มเสี่ยง 
๗.๓  โรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการตามพ้ืนที่จุดต่างๆ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


